
Wide SP-E(B)
Wide Industriers ventilasjonsrist, type SP–E(B), med selvregulerende 
varmekabel, 
benyttes der uønskede situasjoner kan oppstå dersom snø eller is tetter 
ventilasjonsristen. Ved en overflatetemperatur rundt eller under fryse-
punktet, kan det være fare for at tåke, 
regn eller snø fester seg til ventilasjonsristen. 

Varmekabelen kobles inn når utetemperaturen kommer ned mot fryse-
punktet. Varmekabelen er trukket gjennom lamellene, dryppanen og dre-
neringsstussen. Ventilasjonsristens overflatetemperatur styres til å være 
4-10 grader over lufttemperaturen.   
Wides ventilasjonsrist med energiøkonomisk selvregulerende varmekabel, 
sikrer at ventilasjonsristen, med minimum bruk av strøm, fører nødvendig 
varme dit den har best effekt.       

Materiale i karm og lameller er i sjøvannsbestandig aluminium, type 
AA6063. Anbefalt lufthastighet 2- 2,5 m/s. 

SP-E(B) finnes i tre varianter:
Extreme, high og medium
Alle våre ventilasjonsrister er testet hos 3-part og overgår, med stor mar-
gin, kravene til vannutskillingseffekt som er nedfelt i EN 13030, klasse A.

Kan leveres med:
- Innbruddssertifisering i henhold til EN1627, RC3 og RC4
- FG godkjenning
- Lakkert overflatei valgfri RAL kode (våtlakkering eller pulverlakkering)
- Flush eller Nose utførelse
- Drenering på valgfri side, enten direkte ut eller via innvendig drenering
- Innvendig montert filter
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Wide SP-E med varmekabel 
er utviklet for at luft- 
tilførselen ikke skal svikte 
om vinteren! 
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Tåke og underkjølt regn
Paneler uten varme blir noen tiendels grader kaldere enn lufttemperaturen pga kjøleeffekt av hastigheten 
inn gjennom luftinntaket. Dette medfører at underkjølt regn og tåke fryser på metallflater som står i luft-
strømmen. Med integrert varmekabel vil lamellenes overflate-temperatur holdes noe varmere enn lufttem-
peraturen, og derved hindre at dråpene avsettes som iskrystaller og tetter luftinntaket.

Våt snø 
Siden lamellene er varmere enn lufttemperaturen, vil den våte snøen ikke feste seg på selve lamellen, men 
renne ned i dreneringspannen på samme måte som regnvann. Der vil en ekstra sløyfe på varmekabelen hol-
de avløpet åpent slik at smeltevannet dreneres ut via oppvarmet avløp.

Kald fykesnø
Ved sterk kald vind  kan det dannes store mengder med svært lett  "fykesnø" som holder seg svevende i 
lufta, og følger med inn i luftinntak. Denne snøen vil delvis kunne fanges opp i den første store lommen på 
separator profilet, og bygge seg opp der, og delvis kunne avsettes  på lamelloverflatens riller. Snøen som 
bygger seg opp i lommen vil smelte og fordampe selv på en ekstra kald vinterdag. Snø som kommer igjen-
nom utskilleren må smeltes og dreneres bort i eget kammer med tilhørende varmekabel. 
Som ekstra beskyttelse mot kald fykesnø kan det vurderes å på innsiden montere dype filterposer i poly-
ester (ev. FILTRAIR PPL EU4) der duken er konstruert for drenering av smeltevannet. Duken skal ikke gå tett 
pga fuktighet eller når moderate støvmengder blir fuktet. Det er også viktig at duken ikke blir tett når fuktet 
støv tørker. Posene må etterses i perioder med fykesnø for eventuelt behov for tømming.


